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Στην «Ε» είδα συνέντευξη µιας πρωτοετούς φοιτήτριας, η οποία στην 
ερώτηση: «Αυτό που βρήκες στο πανεπιστήµιο είναι αυτό που 
περίµενες;» απάντησε: «Για τον κόπο που έκανα, το διάβασµα και το 
ξενύχτι που έριξα, περίµενα κάτι πολύ πιο ενδιαφέρον».  
 
Η απάντηση αυτή µε έκανε να σκεφτώ µια σειρά από ερωτήµατα: Είναι 
ευχαριστηµένοι οι φοιτητές από την εκπαίδευση που παίρνουν; Αισθάνονται οι 
καθηγητές ότι οι προσπάθειες που κάνουν έχουν τα αποτελέσµατα που 
επιθυµούν; Θεωρούν, όσοι ασκούν διοίκηση στο πανεπιστήµιο µε τα σηµερινά 
δεδοµένα, ότι µπορούν να είναι αποτελεσµατικοί; Είναι η κοινωνία ικανοποιηµένη 
από τα πανεπιστήµια;  
 
Θα συνεχίσω µε ένα άλλο ερώτηµα: Έχουν πετύχει οι προσπάθειες που έχουν 
γίνει διαχρονικά να διορθωθούν τα προβλήµατα του πανεπιστηµίου µε 
νοµοθετικές ρυθµίσεις και ελέγχους;  
 
Εκτιµώ ότι οι απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήµατα είναι, κατά τεκµήριο, 
αρνητικές. 
 
Η εµπειρία µου µε έχει οδηγήσει στο συµπέρασµα ότι µια βασική αιτία της 
αδυναµίας του πανεπιστηµίου να αντιµετωπίσει τις σύγχρονες προκλήσεις είναι ότι 
προσπαθούµε µε διοικητικές ρυθµίσεις (που µάλιστα επιβάλλονται εκ των άνω) να 
λύσουµε υπαρκτά προβλήµατα, τα οποία αυτή ακριβώς η πρακτική δηµιούργησε. 
Είναι τυχαίο ότι τέτοια προβλήµατα (συγγράµµατα, άσυλο, εκλογές πρυτάνεων, 
δηµιουργία νέων τµηµάτων, εκλεκτορικά σώµατα, άρθρο 16 κ.λπ.) δεν απαντούν 
σε καµιά άλλη χώρα;  
 
Η πρακτική αυτή έχει δύο αρνητικές συνέπειες. Τη θεοποίηση της οµοιοµορφίας 
στο εκπαιδευτικό σύστηµα και την επιβολή ρυθµίσεων και κανόνων που αφορούν 
τις συνιστώσες του συστήµατος και τη διαδικασία και όχι την αξιολόγηση του 
αποτελέσµατος. Ρυθµίζουµε και ελέγχουµε κεντρικά και οµοιόµορφα τον αριθµό 
και την αξιολόγηση των εισακτέων, τις εκλογές καθηγητών, την προκήρυξη των 
θέσεων προσωπικού, την ίδρυση τµηµάτων, τον τρόπο διανοµής των 
συγγραµµάτων κ.λπ. και δεν αξιολογούµε τα αποτελέσµατα της διαδικασίας (π.χ. 
την απορροφητικότητα των πτυχιούχων στην αγορά εργασίας, το χρόνο που 
κάνουν να πάρουν το πτυχίο κ.λπ.). Αντιµετωπίζουµε δηλαδή το πανεπιστήµιο ως 
µία κρατική υπηρεσία (έτσι λειτουργεί σήµερα) ή ως µία κρατικοποιηµένη ∆ΕΚΟ. 
Το πανεπιστήµιο όµως δεν είναι µια κρατική υπηρεσία υπό επιτήρηση. ∆εν είναι 
ούτε µια «προστατευόµενη» από το κράτος αθλητική οµοσπονδία που µε «ειδικά» 
σκευάσµατα προσπαθεί να γίνει ανταγωνιστική σε διεθνές επίπεδο. Είναι ένας 
δυναµικός οργανισµός στον οποίο δραστηριοποιούνται άτοµα µε φιλοδοξίες, 
αντιθέσεις, επιδιώξεις και σχετικά υψηλές δυνατότητες, οι οποίες αναδεικνύονται 
και αξιοποιούνται µόνον όταν υφίστανται κάποιες βασικές προϋποθέσεις. 



 
Είναι, νοµίζω, καιρός να διδαχτούµε από τη διεθνή εµπειρία. Να αφήσουµε το 
πανεπιστήµιο να βρει µόνο του το δρόµο του. Η πολιτεία να περιοριστεί στο ρόλο 
που µπορεί και πρέπει να έχει, της ευθύνης δηλαδή να διασφαλίζει στους πολίτες 
ότι τα χρήµατα των φορολογουµένων αξιοποιούνται µε τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο. Και αυτό µπορεί να γίνει µόνον αξιολογώντας αν έχουν επιτευχθεί 
συγκεκριµένοι µετρήσιµοι στόχοι, που έχουν συµφωνηθεί εκ των προτέρων. Τότε 
το πανεπιστήµιο θα λειτουργήσει στο φυσικό του πλαίσιο και θα δούµε τι 
πραγµατικά µπορεί να προσφέρει. Οταν διασφαλιστούν οι προϋποθέσεις αυτές, θα 
λυθούν πολλά από τα υπάρχοντα προβλήµατα και θα πάψουν να υφίστανται 
διλήµµατα, όπως ιδιωτικό ή δηµόσιο. Αλήθεια, έχουν αναρωτηθεί, όσοι θεωρούν 
το θέµα αυτό µείζον, τι είναι εκείνο που έχει κάνει δύο πανεπιστήµια, ένα ιδιωτικό 
και ένα δηµόσιο (Μπέρκλεϊ και Στάνφορντ), που απέχουν 60 χλµ. το ένα από το 
άλλο, να είναι µεταξύ των 5 καλυτέρων στον κόσµο, να ανταγωνίζονται αλλά και 
να συνεργάζονται;  
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